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Sammanställning av information, frågor och
svar från styrelsemöte via mail i februari
2009
Hej alla medlemmar i styrelsen för FoU Välfärd!
Årets första styrelsemöte blev inställt. Därför skickar jag ändå här en
kort information om läget gällande de punkter vi hade på dagordningen
och i slutet av skrivningen två frågor som vi bör besluta kring via mail.

1. Hemsidan
a) förslaget till uppdragsbeskrivning för arbetsgruppen för
hemsidan: Tanken var att vi skulle diskutera och ta ställning till
den uppdragsbeskrivning som arbetsgruppen gjort. De flesta av
er hade redan via mail kommenterat innehållet i texten (som
bifogas). Samtidigt har Märit Malmberg Nord som är informatör
på FoU i Väst och som har arbetat med FoU Välfärds hemsida
sedan några år kommit tillbaka från sin föräldraledighet. Hon har
nu fått all information, förslag och frågor att utgå ifrån i det
fortsatta arbetet. Märit föreslår själv att det viktigaste arbetet just
nu är att öka aktiviteten på sidan. Ett första steg är att hon med
jämna mellanrum kontaktar alla medlemmar för att få in mer
material till sidan och därefter att arbeta vidare med de övriga
utvecklingsområdena. Kanske vore det bra att Märit deltar vid
nästa möte i maj? Till dess skulle arbetsgruppen kunna bearbeta
de utvecklingsförslag som redan finns och komma med ett
förslag till vad som ska prioriteras.
Vid det föregående mötet efterfrågades en kalkyl från FoU i Väst
för att driva hemsidan för att kunna ta ställning till hur stor
avgiften bör bli för medlemmarna. Denna bifogas. Kalkylen
bygger på en oförändrad medlemsavgift, dvs 3000 kr/år.
Kalkylen för 2009 tar inte hänsyn till något ev överskott från
årets FoU-konferens. Förslagsvis får ett sådant ev överskott
istället föras över till nästkommande år, där det antingen kan
användas till att sänka medlemsavgiften och/eller utveckling av
hemsidan.
b) syftet med hemsidan – behöver vi tydliggöra det i en skrivning på
webben? Denna fråga lämnar vi till nästa möte.
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2. FoU-konferensen i Falun 2009
Vi har inte fått någon ny information om utvecklingsarbetet så vi
utgår från att allt löper på som det skall. Vi konstaterade redan vid
förra mötet att planeringen hade kommit långt och att programmet
”såg lovande ut”. Konferensen kommer att ha ett tydligt FoU-fokus
med bland annat frågor kring gemensamma metoder och arbetssätt.

3. Rapport från arbetet med FoU-antologin
Projektet pågår och boken planeras vara klar i slutet av maj 2009.
Preliminär arbetstitel ”Att bygga regionala FoU-miljöer inom
socialtjänst samt äldrevård- och omsorg. Erfarenheter från
samverkan mellan forskning-praktik”. Syftet som det formuleras i
skissen är ”att knyta ihop säcken när det gäller gjorda erfarenheter
från den tid som de sammanlagda satsningarna ägt rum. Från denna
erfarenhetsinventering kan vi sedan se framåt och se vad som behövs
för att gå vidare mot en livskraftig, regionalt baserad FoUverksamhet”. I redaktionskommittén ingår Thomas Tydén (Dalarnas
forskningsråd, redaktör), Ulf Hyvönen (UFFE), Mårten Wirén
(Socialstyrelsen), Camilla Sköld Jansson (SKL), Ingela Wahlgren
(NUTEK men tidigare Socialstyrelsen) och Carina Löfström (FoU i
Väst). Boken består av blandade texter utifrån olika perspektiv på
FoU-miljöernas framväxt, arbete och framtid där representanter för
FoU-miljöerna, Socialstyrelsen, SKL, Länsstyrelsen, Landstinget,
Politiken, Kommunen, universitetet skriver olika delar.
Framtagandet av antologin finansieras med medel från SKL och
Socialstyrelsen och ges ut gemensamt.

4. Forts diskussion om temat ”den här frågan vill jag att vi ska
driva i FoU-välfärd”…
Ja, det får vi fortsätta med när vi ses i maj.

Frågor att besvara via mail:
- Ger vi Märit och arbetsgruppen ”fria händer” att arbeta vidare utifrån
skrivningen ovan fram till nästa möte?
- Kan vi besluta att ”medlemsavgiften” bör vara oförändrad, dvs 3000 kr
för år 2009? (Se bifogad kalkyl)

Tid och plats för nästa möte: den 7 maj, kl 10.00-15.00 på
Socialstyrelsen - lokal Göteborg. Då gör vi oss alla fina för en
gruppbild. Den som ligger nu på hemsidan är ju inaktuell!!
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Svar på de två frågorna:
1. Jag tycker vi ger Märit och arbetsgruppen fria händer. En bra hemsida tror
jag är ett problem som vi delar med många och vi på lokal nivå brottas ständigt
med denna fråga. Vi på FoU Västernorrland har dessutom inget ”proffs” som
ansvarar för vår hemsida, utan vi hankar oss fram… Jag hoppas och tror att
arbetsgruppen och Märit även kommer att inspirera lokala FoU-enheter till
bättre hemsidor.
2. Jag tycker att avgiften ska vara oförändrad för löpande utgifter. Ev överskott
kan användas för investering o dyl.
Hälsningar
Eva Rönnbäck
Mina svar på de två frågorna är att ge arbetsgruppen fria händer att jobba
vidare tills vi ses igen i maj och att medlemsavgiften bör vara oförändrad för
2009.
Hälsningar
Margareta Hansson
På fråga ett svarar vi från nystartade FoU Sjuhärad Välfärd att det vore bra om Marit är med vid mötet 7 maj.
Det är viktigt att det blir tydligt vad vi har för syfte
med hemsidan. Däremot grafiskt innehåll och kommunikation
m.m är områden arbetsgruppen kan bäst. (Vår informatör
Marie är med i gruppen, så jag följer arbetet via henne)
Jag vill gärna att vi diskuterar vidare 7/5 rubrikerna på
"Projekt" på hemsidan, för under vissa rubriker är det
glest med innehåll.
På den andra frågan
avgift för 2009.

föreslår

jag

också

en

oförändrad

Detta hälsar Eva Höglund

Vad gäller de två frågorna på agendan delar jag den uppfattning som Eva
H för fram och tycker också att vi ska bjuda in Marit till 7-majmötet.
Hälsar
//Ulf
Hej allesammans! Jag instämmer i Margareta Hanssons svar.
Med vänlig hälsning/
Katarina von Greiff

Jag svarar också ja på båda frågorna.
Carina Löfström
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Förslag på uppdragsbeskrivning för arbetsgruppen
FoU Välfärd
Arbetsgruppen består av Lisa Janzon, Stadskontoret Malmö, Pia
Schmidtbauer, FoU i Väst/ GR, Cathrine Uggla, FoU Välfärd
Region Gävleborg och Marie Wikström, ÄldreVäst Sjuhärad.

Uppdrag
Medlemmar och styrelsemedlemmar vänder sig till arbetsgruppen
närhelst de har idéer om hur webbplatsen FoU Välfärd kan bli
bättre. Arbetsgruppen samlar på sig idéerna, diskuterar dem och
lägger en gång per termin fram förslag till styrelsen om vilka idéer
som bör drivas igenom. Sammankallande är administratören av
webbplatsen, informatören vid FoU i Väst/GR.
Pågående diskussioner:
Arbetsgruppen undersöker behovet av en chatfunktion (eller är det redan
beslutat av styrelsen?). Priset är cirka 10 000 kr.
Arbetsgruppen undersöker kostnaden för att dela upp publicerade
rapporter både årsvis och ämnesvis.
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Kommentarer kring förslag på arbetsbeskrivning för
arbetsgruppen för hemsidan
Det är ju en ganska knapphändig skrivning men jag tycker inte att det
behövs någon närmare detaljreglering av arbetsgruppens uppdrag utan
snarare att de bör ha ett ganska fritt spelrum att agera inom de ramar vi
sätter upp - och som ekonomin sätter upp!
Ulf

Hej
Jag håller med Ulf men nappar särskilt på arbetsgruppens idéer
om att ämnes- och årsindela FoU-centrumens samlade
utgivningar. Ytterligare ett steg vore att göra utgivningarna
sökordsbara i en gemensam databas. En sådan utveckling tror
jag att Socialstyrelsen på olika sätt skulle kunna stödja. Eller är
det steget för stort?
Hälsningar
Mårten
Hej allesammans, jag tycker som Ulf att gruppens förslag kan
duga till en början med men att vi på sikt ber dem arbeta med
Mårtens förslag och återkomma till oss. Vänliga hälsningar/
Katarina
Hej
Jag tycker gruppens förslag och Mårtens utvecklingsidé är bra att
jobba vidare med.
Hälsningar/Margareta H.
Hej
Jag har inget ytterligare att tillägga än vad som hittills kommit
fram./Eva
Instämmer i klokskaperna!
Agneta

